
 
 

Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2020 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Με μεγάλη επιτυχία ως προς τον αριθμό των συμμετεχόντων και τις απόψεις-

συμπεράσματα που διατυπώθηκαν πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2020 

το executives’ webinar της Ελληνικής Ένωσης Ταμείων Επαγγελματικής 

Ασφάλισης (ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α.) με θέμα «Σε ανοδική πορεία η επαγγελματική 

ασφάλιση. Συγκυρία και Ανάπτυξη του 2ου πυλώνα ασφάλισης» με τη 

συμμετοχή υψηλών προσκεκλημένων. 

Ειδικότερα, στη διαδικτυακή δίωρη συζήτηση για τον 2ο πυλώνα ασφάλισης στην 

Ελλάδα συμμετείχαν ως ομιλητές ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. 

Άδωνις Γεωργιάδης, ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 

Καθηγητής κ. Πάνος Τσακλόγλου, αρμόδιος για την εποπτεία του θεσμού των 

επαγγελματικών ταμείων, o κ. Σωκράτης Λαζαρίδης, Διευθύνων Σύμβουλος Ομίλου 

Ε.Χ.Α.Ε., η κα Παυλίνα Καρασιώτου, Γενική Γραμματέας Κοινωνικής Ασφάλισης του 

Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ο κ. Θεοφάνης Μυλωνάς, 

Πρόεδρος της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών & Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος 

της Eurobank Asset Management A.EΔ.Α.Κ., ο κ. Γεώργιος Γεωργόπουλος, Group 

Chief Human Resources Officer Oμίλου Τράπεζας Πειραιώς & Πρόεδρος Δ.Σ. του Τ.Ε.Α. 

Προσωπικού Ομίλου Τράπεζας Πειραιώς, ο κ. Κίμων Βολίκας, Πρόεδρος Δ.Σ. Τ.Ε.Α. 

Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών & Διευθύνων Σύμβουλος της ALPHA Asset Management 

A.E.Δ.A.K. και ο Πρόεδρος της ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α. κ. Χρήστος Νούνης. Συντονιστής της 

εκδήλωσης ήταν ο Δημοσιογράφος και Head of Contnet της Ethos Media κ. Χρήστος 

Κώνστας. 

Η εκδήλωση διοργανώθηκε από την Ένωση με αφορμή την αδειοδότηση από τις 

εποπτικές αρχές και την ένταξη στον κλάδο της επαγγελματικής ασφάλισης το 

τελευταίο τρίμηνο του 2020, δύο (2) πολύ σημαντικών εκπροσώπων του 

χρηματοπιστωτικού τομέα, γεγονός που πιστοποιεί την ανοδική πορεία που 



 
διαγράφει ο θεσμός των επαγγελματικών ταμείων την τελευταία τριετία. Η επιλογή 

ίδρυσης Τ.Ε.Α. από την Ένωση Θεσμικών Επενδυτών που εκπροσωπεί μεγάλες 

επαγγελματικές ομάδες από τους φορείς των συλλογικών επενδύσεων αλλά και από 

την Τράπεζα Πειραιώς, που εκπροσωπεί ένα εκ των 4 συστημικών μελών του 

τραπεζικού μας συστήματος, σηματοδοτεί την έμπρακτη εμπιστοσύνη των 

οργανισμών αυτών προς τον εν λειτουργία θεσμό της επαγγελματικής ασφάλισης 

και καλλιεργεί προσδοκίες για ανάλογη, αυξητική, εξελικτική, μελλοντική πορεία του 

2ου συμπληρωματικού, κεφαλαιοποιητικού πυλώνα ασφάλισης. 

 Ο Υπουργός Ανάπτυξης κ. Άδωνις Γεωργιάδης αφού χαιρέτισε ως πολύ 

σημαντική την εκδήλωση και τη σηματοδοσία της, χαρακτήρισε ως «πεδίον δόξης 

λαμπρόν» το θέμα εμπέδωσης και εφαρμογής του κεφαλαιοποιητικού μηχανισμού 

λειτουργίας των επαγγελματικών ταμείων και στη μεταρρυθμιστική ατζέντα της 

Κυβέρνησης για τις επερχόμενες παρεμβάσεις στην επικουρική ασφάλιση του πρώτου 

ασφαλιστικού πυλώνα.  

Ο υφυπουργός Εργασίας κ. Πάνος Τσακλόγλου ο οποίος είναι επιφορτισμένος 

με την προώθηση εντός του 2021 της κυβερνητικής μεταρρύθμισης για την εισαγωγή 

της κεφαλαιοποίησης στη δημόσια, υποχρεωτική, επικουρική ασφάλιση, χαρακτήρισε 

τα Τ.Ε.Α. ως «ιδεώδες όχημα» προκειμένου να αναδειχθούν τα οφέλη της 

κεφαλαιοποιητικής ασφάλισης για όσους εργαζομένους επιθυμούν σε εθελοντική 

βάση να ενισχύσουν τις συντάξεις τους.   

Ο κ. Χρήστος Νούνης, Πρόεδρος της Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.Α., παρουσίασε αναλυτικά 

στοιχεία για το θεσμό της επαγγελματικής ασφάλισης στην Ελλάδα και το εξωτερικό, τη 

φιλοσοφία και τα ευεργετήματα συμμετοχής στον 2ο πυλώνα ασφάλισης, ενώ 

εντύπωση προκάλεσε η αναφορά του για δημιουργία τουλάχιστον άλλων 10 

επαγγελματικών ταμείων εντός του νέου έτους 2021. 

Από την πλευρά του, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου των Ελληνικών 

Χρηματιστηρίων κ. Σωκράτης Λαζαρίδης έθεσε τρεις προϋποθέσεις προκειμένου η 



 

ανάπτυξη των Τ.Ε.Α. να τροχοδρομηθεί σε υγιείς βάσεις: α) Την προώθηση και 

επικοινωνία του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού (financial literacy), που θα 

ευαισθητοποιήσει τους Έλληνες να αποταμιεύουν από τα πρώτα χρόνια του εργασιακού 

τους βίου, β) την ανάγκη για ευέλικτη και με χαμηλό κόστος λειτουργία των Τ.Ε.Α. και 

γ) τη θεσμοθέτηση μεγαλύτερων βαθμών ελευθερίας στις επενδυτικές επιλογές των 

διαχειριστών επενδύσεων των Τ.Ε.Α. προς διευκόλυνση της μεγιστοποίησης των 

αποδόσεων προς όφελος των ασφαλισμένων μελών των επαγγελματικών ταμείων. 

Η κα Παυλίνα Καρασιώτου, υπογράμμισε το σημαντικό ρόλο του 2ου πυλώνα 

ασφάλισης και την ανοδική πορεία που διαγράφει ο κλάδος των Τ.Ε.Α. την τελευταία 

πενταετία στην Ελλάδα. Σημείωσε επίσης ότι δρομολογούνται, από τον τρέχον μήνα 

ήδη, βελτιωτικές νομικές πρωτοβουλίες που θα βελτιώνουν σημαντικά το υφιστάμενο 

θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των επαγγελματικών ταμείων και θα απλοποιήσουν την 

διαδικασία αδειοδοτήσεων νέων καταστατικών Τ.Ε.Α., ενώ ανέφερε ότι ενεργοποιείται 

άμεσα στο Υπουργείο νέο Ηλεκτρονικό Μητρώο για τα Τ.Ε.Α.    

Ο κ. Θεοφάνης Μυλωνάς, Πρόεδρος της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών 

αναφέρθηκε εκτενώς στα πλεονεκτήματα και οφέλη που προσφέρει ο θεσμός της 

επαγγελματικής ασφάλισης διεθνώς, ενώ αναφέρθηκε και στις προτάσεις που 

επεξεργάστηκε η επιτροπή εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Οικονομικών - στην 

οποία συμμετείχε θεσμικά η Ε.Θ.Ε. - για τη στρατηγική ανάπτυξης της ελληνικής 

κεφαλαιαγοράς με έμφαση την παροχή κινήτρων για ενίσχυση της προσωπικής 

αποταμίευσης με αιχμή ασφαλώς τα Τ.Ε.Α.  

Ο κ. Γεώργιος Γεωργόπουλος, Πρόεδρος του Τ.Ε.Α. Προσωπικού 

Ομίλου Τράπεζας Πειραιώς, αναφέρθηκε διεξοδικά στους λόγους που οδήγησαν την 

Τράπεζα να ακολουθήσει και να εμπιστευτεί τον δρόμο της επαγγελματικής ασφάλισης 

για τους 12.000 εργαζομένους της και ανέλυσε διεξοδικά τη χρησιμότητα του θεσμού 

ως εργαλείου προσέλκυσης και ανταμοιβής εργαζομένων από πλευράς επιχειρήσεων-

εργοδοτών.  



 

Τέλος, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε η πρόταση του Προέδρου του νέου 

Τ.Ε.Α. της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών κου Κίμωνα Βολίκα, να κατευθυνθούν τα 

υπό διαχείριση κεφάλαια των Τ.Ε.Α. στη χρηματοδότηση, μέσα από project bonds, 

ΣΔΙΤ και ενεργειακών έργων, αποδοτικών μακροχρόνιων επενδύσεων προς όφελος 

τόσο των επαγγελματικών ταμείων όσο και της ίδιας της ελληνικής οικονομίας.  

Για παρακολούθηση ολόκληρης της εκδήλωσης μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα 

της Ελληνικής Ένωσης Ταμείων Επαγγελματικής Aσφάλισης www.eletea.com.gr και 

να κατεβάσετε την καταγεγραμμένη βιντεοσκόπηση του webinar 

(https://www.youtube.com/watch?v=j8n6W_250Ks&feature=youtu.be). 

 

 

 

 

 

 


